
АК ТЫЎ НАСЦЬ РАСЦЕ 
Спа дар Пра ста лу паў ад зна чае, 

што ўжо ў лю тым па тэн цы яль ныя 
па куп ні кі па ча лі знач на больш ці ка-
віц ца ква тэ ра мі на дру гас ным рын ку 
ста лі цы, ад нак на вы ха дзе па куль 
мы ма ем да во лі сціп лыя ліч бы. Пра 
ней кі рэ аль ны пра рыў ка заць ця пер 
за ра на, бо ў чэр ве ні і лі пе ні што ме-

сяч ная коль касць за рэ гіст ра ва ных 
да га ва роў куп лі-про да жы да ся га ла 
1400.

Між ін шым, за явы аб маг чы мым 
зні жэн ні аб' ёмаў жыл лё ва га бу даў-
ніц тва ў Мін ску вы клі ка лі ка рот ка-

ча со вы ажы я таж ся род улас ні каў 

«ліш ніх квад ра таў». Праў да, по тым 

сі ту а цыю ўдак лад ніў мі ністр бу даў-

ні чай га лі ны Ана толь Чор ны, які па-
ве да міў, што ў блі жэй шыя два га ды 
та ко га зні жэн ня ў ста лі цы не бу дзе. 
Спра ва ў тым, што сён ня ў Мін ску 
іс ну юць зя мель ныя ўчаст кі для бу-
даў ніц тва жыл ля, на якіх маг чы ма 
ўзвес ці ка ля 7 млн квад рат ных мет-
раў. Да 2017 го да ін дуст ры яль нае 
жыл лё вае бу даў ніц тва ў ста лі цы бу-
дзе ажыц цяў ляц ца ра ней шы мі тэм-
па мі: ка ля 1 млн «квад ра таў» сё ле та 
і пры клад на міль ён — у на ступ ным 
го дзе. А вось пас ля вы зна ча най да-
ты што га до выя аб' ёмы бу даў ніц тва 
жы лых да моў у Мін ску пла ну юць 
па этап на па мен шыць да 500 ты сяч 
квад рат ных мет раў, рэ зю-
ма ваў мі ністр.
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Ра шэн не аб тым, ці бу дзе для 
ка рыс таль ні каў плат ных да рог 
Бе ла ру сі так зва ная ам ніс тыя 
част кі штра фаў жніў ня-ве рас ня, 
ад клад ва ец ца яшчэ на ме сяц.

Са мы ад чу валь ны для бе ла-
ру саў рост цэн у сту дзе ні 2014 
го да быў на ты ту нё выя вы ра бы 
(на 15,9%), а так са ма на ага-
род ні ну (на 14,6%). Кры ху менш 
па да ра жэ ла буль ба — на 9%.

Пры раз лі ку срод каў, што 
пад ля га юць па за чар го ва му пе-
ра лі чэн ню пла ця жоў на па га шэн-
не за па зы ча нас ці па за ра бот най 
пла це, най маль ні кі па він ны бра-
ні ра ваць у раз лі ку на ад на го 
ра бот ні ка Br1 млн 928 тыс. 390. 
Гэ ты нар ма тыў пры мя ня ец ца з 
11 лю та га гэ та га го да.

У Гро дзен скай воб лас ці за 
тры га ды коль касць на вед валь-
ні каў му зе яў па вя лі чы ла ся на 
10,7%. У 2013 го дзе ўся го з 
улі кам вы ста вак, экс па зі цый, 
ін шых куль тур ных ме ра пры ем-
стваў і пра грам му зеі Гро дзен-
скай воб лас ці на ве да лі амаль 
422 тыс. ча ла век.

На 31-м кі ла мет ры МКАД 
учо ра з-за пе ра па ду тэм пе ра-
тур у не каль кіх мес цах пра сеў 
грунт. У вы ні ку ўтва ры лі ся ямы 
шы ры нёй амаль паў мет ра, 
глы бі нёй 20—30 см. У іх тра пі лі 
больш за 10 аў та ма бі ляў, што 
скон чы ла ся для іх па шко джан-
нем ко лаў і пад вес кі, утва ры ў ся 
вя лі кі затор.
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НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст      +4°
Віцебск      +4°
Гомель      +4°
Гродна      +3°
Магілёў      +4°
Мінск      +3°  

Фо та БЕЛ ТА.
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ПРЭ ЗІ ДЭН ТА РУ МЫ НІІ АШТРА ФА ВА ЛІ 
ЗА ВЫ КАЗ ВАН НІ ПРА ЦЫ ГА НОЎ

Прэ зі дэнт Ру мы ніі Тра ян Бэ сес ку быў аштра фа ва ны на 600 
ле яў (185 до ла раў) за вы каз ван ні, у якіх ён аб ві на ва ціў цы га ноў 
у дар ма ед стве і кра дзя жах. На цы я наль ны са вет па ба раць бе 
з дыс кры мі на цы яй спа чат ку не меў на ме ру раз гля даць вы-
па дак з прэ зі дэн там, па коль кі Бэ сес ку зра біў гэ тыя за явы, 
зна хо дзя чы ся за ме жа мі Ру мы ніі. Ад нак Вяр хоў ны суд кра і ны 

аба вя заў са вет раз гле дзець 
гэ тую спра ву. Бэ сес ку па ка-
ра лі за вы каз ван ні ў хо дзе 
прэс-кан фе рэн цыі ў Сла ве ніі 
ў 2010 го дзе. Ён за явіў та-
ды, што «вель мі не шмат лі кія 
цы га ны хо чуць пра ца ваць» і 
«тра ды цый на мно гія з іх жы-
вуць за кошт кра дзя жу». Па-
вод ле афі цый ных звес так, у 
Ру мы ніі пра жы вае 620 ты сяч 
цы га ноў.

НАЦ БАНК КА ЗАХ СТА НА
ДЭ ВАЛЬ ВІ РУЕ ТЭН ГЕ

На цы я наль ны банк Ка зах ста на пры няў ра шэн не з 11 лю-
та га ад мо віц ца ад пад тры ман ня аб мен на га кур су тэн ге на 

ра ней шым уз роў ні. «Каб не 
да пус ціць дэ ста бі лі за цыі фі-
нан са ва га рын ку і эка но мі кі ў 
цэ лым, На цы я наль ным бан-
кам бу дзе вы зна ча ны ка лі дор 
ва ган няў кур су тэн ге ў да чы-
нен ні да до ла ра ЗША ад но-
ва га ўзроў ню — 185 тэн ге за 

до лар ЗША плюс/мі нус 3 тэн ге...» — га во рыц ца ў па ве дам лен ні. 
Нац банк лі чыць, што па тэн цы ял спе ку ля тыў ных дэ валь ва цый-
ных ча кан няў бу дзе вы чар па ны пры да сяг нен ні аб ве шча на га 
ары ен ці ра. На пя рэ дад ні афі цый ны курс быў вы зна ча ны на 
ўзроў ні 155,5 тэн ге за до лар ЗША.

У БАЛ ГА РЫІ ЎВЯ ДУЦЬ ШТРА ФЫ ЗА 
СА МА СТОЙ НЫ РА МОНТ АЎ ТА МА БІ ЛЯ

Ула ды кра і ны збі ра юц ца ўнес ці ў за кон «Аб да рож ным ру-
ху» нор му штра фу за са ма стой ны ра монт аў то, па ве дам ля юць 
ін фар ма генц твы. Па звест ках Bulgarіa Today, кож ны сэр віс ны 
цэнтр, які зай ма ец ца ра мон там або аб слу гоў ван нем транс-
парт ных срод каў, па ві нен прай сці рэ гіст ра цыю ў вы ка наў чым 
агенц тве Аў та ма біль най ад мі ніст ра цыі. Сён ня ў Бал га рыі ня ма 
дак лад ных звес так пра коль касць сэр віс ных цэнт раў у кра-
і не. Ус клад ніць но вы за кон і тое, што ў кра і не ня ма ні я ка га 
рэг ла мен ту для гэ та га ві ду дзей нас ці, у су вя зі з чым лю бы 
мо жа зай мац ца ра мон там аў та ма бі ляў. Па мер штра фу для 
фі зіч ных асоб скла дзе 1000 ле ваў, або пры клад на 500 еў ра. 
Аў та ўла даль ні кам бу дзе да зво ле на са ма стой на вы кон ваць 
толь кі дроб ны ра монт па ін струк цыі.

РА СІЙ СКІЯ СМЕТ НІ КІ ЗА НЯ ЛІ 
ТЭ РЫ ТО РЫЮ ДВУХ ІЗ РА І ЛЯЎ

Ра сій скія звал кі зай ма юць ча ты ры міль ё ны гек та раў, па-
ве дам ля ец ца на сай це Пад лі ко вай па ла ты РФ. Як ад зна-
ча юць ін фар ма генц твы, гэ та кры ху менш, чым тэ ры то рыя 
Ні дэр лан даў (4,15 міль ё на гек та раў), у два ра зы больш за 
тэ ры то рыю Із ра і ля (2,07 міль ё на гек та раў без улі ку Га лан скіх 
вы шынь) і ў ча ты ры ра зы больш за тэ ры то рыю Кіп ра (0,9 міль-
ё на гек та раў). Што год для раз мя шчэн ня ад хо даў вы дзя ля ец ца 
0,4 міль ё на гек та раў зям лі. Агуль ны аб' ём ад хо даў скла дае 
ка ля 90 міль яр даў тон, кож ны год ён па вя ліч ва ец ца на пяць 
міль яр даў тон.

У НАР ВЕ ГІІ 
ЗА ПА ТРА БА ВА ЛІ 

ПРА ВЕС ЦІ РЭ ФЕ РЭН ДУМ 
АБ МІГ РАН ТАХ

Пра грэ сіў ная пар тыя Нар ве гіі, якая ўва-
хо дзіць у склад кі ру ю чай ка а лі цыі, пра па-
на ва ла пра вес ці рэ фе рэн дум па пы тан ні 
аб аб ме жа ван ні міг ра цыі. Пра гэ та са спа-

сыл кай на за яву прад стаў ні ка па лі тыч най 
ар га ні за цыі Мазь я ра Кеш ва ры па ве дам ляе 
аген цтва France-Presse. У пар тыі па ка за лі 
на во пыт Швей ца рыі, на сель ніц тва якой 
на ана ла гіч ным рэ фе рэн ду ме за па тра ба-
ва ла аб ме жа ван ня ўез ду для міг ран таў — 
чле наў Еў ра пей ска га са ю за. Нар веж скія 
«пра грэ сіс ты» мяр ку юць, што і ў іх кра і не 
боль шасць хо ча ўзмац нен ня жорст кас ці 
за ка на даў ства ў гэ тым пы тан ні, пі ша The 
Local. І Швей ца рыя, і Нар ве гія не з'яў ля-
юц ца члена мі Еў ра са ю за. Тым не менш, 
абедз ве кра і ны ўва хо дзяць у Шэн ген скую 
і Еў ра пей скую эка на міч ную зо ны, што доў гі 
час да зва ля ла гра ма дзя нам дзяр жаў — 
чле наў са ю за лёг ка пе ра мя шчац ца і зна-
хо дзіць пра цу на іх тэ ры то рыі.

Су стрэ ча без аб ца саўСу стрэ ча без аб ца саў  ��

«ТАК ЗА ХА ПІ ЛА СЯ
ША ГА ЛАМ,

ШТО ЗА ТА ПІ ЛА СУ СЕ ДЗЯЎ...»
Пад час ад крыц ця Алім пі я ды 
ў Со чы ра сі я не вы ра шы лі 
па зна ё міць ін ша зем цаў 
з рус кай аз бу кай. Дзяў чын ка 
ў ві дэа ро лі ку на кож ную 
лі та ру зна хо дзі ла сло ва, 
якое ха рак та ры за ва ла 
Ра сію. На лі та ру «Ш» зу сім 
не ча ка на пра гу ча ла проз ві шча 
Ша га ла. Як ста віц ца да та го, 
што твор цу, які на ра дзіў ся 
ў Бе ла ру сі, у чар го вы раз 
пры лі чы лі да ра сій скіх 
мас та коў? Пра гэ та і не толь кі 
на ша раз мо ва з ды рэк та рам 
му зея Мар ка Ша га ла ў Ві цеб ску 
Люд мі лай Хмяль ніц кай. 
Ме на ві та яна, да рэ чы, 
да ку мен таль на па цвер дзі ла, 
што Ша гал пра вёў сваё 
юнац тва ў до ме на Па кроў скай 
ву лі цы ў Ві цеб ску. З та го ча су 
прай шло больш як 16 га доў, 
а мас так пра цяг вае акры ляць 
маю сён няш нюю 
ге ра і ню...

Долар ЗША    9690,00
Еўра 13230,00
Рас. руб. 278,50
Укр. грыўня 1131,35

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 12.02.2014 г. 

Жыл лёЖыл лё  ��

Жывая зямляЖывая зямля  ��

КВАТЭРАМ ЗА ГА ДА ЛІ ТАН НЕЦЬ 
Да ле та кошт мін скай жыл лё вай не ру хо мас ці па мен шае яшчэ мі ні мум на 10%
 Прак тыч на што год у пер шы ме сяц но ва га се зо на ўдзель ні кі дру гас-
на га рын ку жыл ля га лоў на га ме га по лі са кра і ны толь кі пры гля да юц ца 
да ся рэд ніх цэн ні каў пра па но вы. Неш та па доб нае на зі ра ла ся і сё ле та 
ў сту дзе ні, ка лі ў Мін ску бы ло за фік са ва на ўся го ка ля 600 здзе лак 
куп лі-про да жу аб' ек таў жыл ля. Зра біць ана ліз сі ту а цыі ў жыл лё вай 
сфе ры ста лі цы ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» да па ма гае наш па ста ян ны 
экс перт — кі раў нік агенц тва «БелЦТН», стар шы ня ра ды Бе ла рус кай 
аса цы я цыі «Не ру хо масць» Мі ка лай Пра ста лу паў.

$15 млрд
ін вес ты цый укла лі ў рэ аль-
ны сек тар эка но мі кі Бе ла-
ру сі (акра мя бан каў) за меж-
ныя ін вес та ры за 2013 год. 
Гэ та на 4,5% больш, чым за 
2012 год. Асноў ны мі ін вес та-
ра мі ар га ні за цый рэс пуб лі кі ў 
мі ну лым го дзе бы лі суб' ек ты 
гас па да ран ня Ра сіі (48,6% ад 
усіх ін вес ты цый), Злу ча на га 
Ка ра леў ства (21,4%), Кіп ра 
(7,1%), Ні дэр лан даў (4,9%), 
а так са ма Аў стрыі (3,4%). 
Най боль шыя су мы за меж ных 
ін вес ты цый па сту пі лі ў ар га-
ні за цыі ганд лю (34,8% па сту-
піў шых ін вес ты цый), транс-
пар ту (28,6%), пра мыс ло вас ці 
(23,4%).

Стар шы ла ба рант Па лес ка га ра-
ды я цый на-эка ла гіч на га за па вед ні ка 
Свят ла на Смят кі на пяць ме ся цаў 
да гля дае бус лі ка, яко га ў ве рас ні мі-
ну ла га го да знай шлі ў вёс цы Са ві чы 
Бра гін ска га ра ё на. Птуш ка зі муе ў 
пад ва ле на ву ко ва га цэнт ра, ёй не па-
гра жа юць ні моц ныя ма ра зы, ні го лад. 
Па куль бус лі ная па пу ля цыя не дзе ў 

да лё кай Аф ры цы су муе па Бе ла ру сі, 
бус лік Кра сун чык — так на зы вае яго 
апя кун ка Свят ла на, па во лі ду жэе і 
пад рас тае. Па па во дзі нах птуш кі бач-
на, што да бры ня лю дзей прый шла-
ся ёй да спа до бы: ах вот на ла су ец ца 
з рук «гас па ды ні», ад гу ка ец ца на яе 
сло вы і, ня гле дзя чы на хо лад і снег, 
спя ша ец ца за ёю на пра гул ку ў час 

абе дзен на га пе ра пын ку. Ні ко лі ра ней 
Свят ла не не да во дзі ла ся мець спра-
ву з дзі кі мі птуш ка мі, да гля даць іх. 
На огул, ра ды я цый на-эка ла гіч ны за-
па вед нік не зай ма ец ца ўтры ман нем 
жы вёл і пту шак. Сяб роў ства з бус-
лом тут — уся го толь кі вы па дак. Як 
для птуш кі, дык са праў ды 
шчас лі вы. 3
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«КРА СУН ЧЫК»«КРА СУН ЧЫК»
ЗА ЗІ МА ВАЎ У БАБ ЧЫ НЕ

Рух у бок па вы шэн ня якас ці 
аду ка цыі праз эфек тыў нае 
вы ка ры стан не ўсіх рэ сур саў 
(кад ра вых, фі нан са вых і 
ма тэ ры яль ных) ві цэ-прэм' ер 
бе ла рус ка га ўра да Ана толь 
То зік на зваў га лоў най 
за да чай на 2014 год.

— Я цал кам пры маю кры ты ку 
на ад рас ура да. Трэ ба мак сі маль-
на апе ра тыў на вы ра шыць пы тан не 
з за ра бот най пла тай усіх, хто сён ня 
пра цуе ў сфе ры аду ка цыі: у дзі ця чых 
сад ках, шко лах, вы шэй шых на ву чаль-
ных уста но вах, — за явіў на ка ле гіі, 
дзе пад во дзі лі ся вы ні кі ра бо ты аду-
ка цый най га лі ны за 2013 год, Ана-
толь То зік. — Ка лі б мы аб' яд на лі свае 
на ма ган ні, то на пра ця гу двух га доў 
маг лі б вый сці на пэў ныя па каз чы кі. 
Бы ло б доб ра, ка лі б ся рэд ні за ро бак 
на стаў ні ка, без улі ку ка э фі цы ен та су-
мя шчаль ніц тва, быў роў ны ся рэд ня му 
за роб ку па кра і не. А ся рэд ні за ро бак 
пра фе сар ска-вы клад чыц ка га скла ду 
пе ра вы шаў ся рэд ні за ро бак па кра і не 
ў 1,5 ра за. Што мы мо жам га ран та-
ваць, дык гэ та ўтры ман не фі нан са-
ван ня сфе ры аду ка цыі на ўзроў ні 6% 
ад ва ла ва га ўнут ра на га пра дук ту. 
Сё ле та ў бюд жэ це пра ду гле джа ны 
на мі наль ны рост за ра бот най пла ты 
па ўсёй бюд жэт най сфе ры на ўзроў ні 
14–16 пра цэн таў. А вось ас тат нія рэ-
сур сы да вай це бу дзем шу каць унут ры 
сіс тэ мы аду ка цыі.

Дня мі мы пры ня лі Па ста но ву Са ве-
та Мі ніст раў аб ме рах па ўдас ка на лен ні 
апла ты пра цы ра бот ні каў бюд жэт ных 
ар га ні за цый. Гэ тым да ку мен там мы 
да ём пра ва ўсім бюд жэт ным ар га ні-
за цы ям на ма неў ры па між асоб ны мі 
ар ты ку ла мі вы дат каў, за вы клю чэн нем 
ка пі таль ных і ка му наль ных. Усе срод кі, 
сэ ка ном ле ныя па ін шых ар ты ку лах, вы 
змо жа це на кі ра ваць на лю быя па трэ-
бы, у пер шую чар гу — на за ра бот ную 
пла ту сва ім ра бот ні кам, ка лі па лі чы це 
гэ та мэ та згод ным.

Мы за фік са ва лі ў За ко не «Аб бюд-
жэ це на 2014 год» аб са лют ную мі ні-
маль ную су му для кож най воб лас ці. І я 
лі чу, што бы ло б пра віль на, каб кі раў-
ніц тва абл вы кан ка маў на мес цах за-
фік са ва ла та кую ж не зні жаль ную су му 
для кож на га ра ё на з улі кам іх спе цы фі-
кі. Бы ло б эфек тыў на і пра віль на, каб і 
кож ны ра ён, у сваю чар гу, за фік са ваў 
та кую ж не зні жаль ную су му для кож-
най уста но вы аду ка цыі. Каб ды рэк тар 
шко лы ве даў: вось мой бюд жэт, і 
яго ні хто ў мя не не ад бя рэ на пра-
ця гу го да. А ты мі срод ка мі, што я 
сэ ка но міў, я ма гу рас па ра дзіц ца ў 
сва ім ка лек ты ве. Мяр кую, што ўсё 
гэ та вель мі да па мо жа нам прый сці да 
зда ро ва га сэн су.

Ана толь То зік кан ста та ваў, што са-
мыя вя лі кія праб ле мы сён ня з за ра бот-
най пла тай вы ха валь ні каў і па моч ні каў 
вы ха валь ні каў у дзі ця чых сад ках:

— Утры ман не дзі ця ці ў да школь най 
уста но ве абы хо дзіц ца бюд жэ ту пры-
клад на ў 1,5 міль ё на руб лёў што ме сяц. 

Баць коў ская пла та за дзі ця чы са док 
па кры вае толь кі 60% ад кош ту хар ча-
ван ня. Мяр кую, што баць кі зра зу ме лі 
б нас, ка лі б мы па пра сі лі іх аплач ваць 
100 пра цэн таў ад кош ту хар ча ван ня, 
а ўсе атры ма ныя гро шы на кі ра ва лі на 
за ра бот ную пла ту вы ха валь ні кам і па-
моч ні кам вы ха валь ні каў…

І яшчэ ад но пы тан не ў су вя зі з гэ-
тым: маг чы ма, трэ ба пра па на ваць 
баць кам аплач ваць хар ча ван не ўлас-
ных дзя цей і ў па чат ко вай шко ле? І 
так са ма на кі ра ваць атры ма ныя срод кі 
на за роб кі пе да го гам… Не як не ла гіч-
на ў нас атрым лі ва ец ца: у дзі ця чым 
сад ку баць кі пла цяць за хар ча ван не 
сва іх дзя цей, а ў па чат ко вай шко ле гэ-
та ро біц ца за кошт срод каў бюд жэ ту. 
Маг чы ма, сель скія шко лы мы па куль 
не за кра нём, а вось у га рад скіх шко-
лах мож на бы ло б гэ та зра біць…

Па сло вах ві цэ-прэм' е ра, 2013 год 
быў ад мет ны тым, што ўпер шы ню за 
20 га доў на сель ніц тва Бе ла ру сі не ска-
ра ці ла ся, а пры рас ло. Ня хай па куль за 
кошт міг ра цыі (плюс 4 ты ся чы ча ла-
век), але да нас едуць лю дзі ў пра ца-
здоль ным уз рос це, з дзець мі. Да та го 
ж, па чы на ю чы з чэр ве ня мі ну ла га го да, 
па чаў ся пра цэс на ту раль на га пры рос ту 
на сель ніц тва, ка лі на свет на ра джа ец ца 
больш лю дзей, чым па мі рае. І ка лі гэ тая 
тэн дэн цыя за ха ва ец ца, то ў хут кім ча се 
ўзрас це па трэ ба ў дзі ця чых сад ках.

— Але мы і сён ня не па спя ва-
ем за да валь няць па трэ бы ма ла дых
сем' яў у да школь ных
уста но вах. 

Ана толь ТО ЗІК:

«ТРЭ БА АПЕ РА ТЫЎ НА ВЫ РА ШАЦЬ 
ПЫ ТАН НЕ З ЗА РОБ КА МІ ПЕ ДА ГО ГАЎ»

Вось і да ча ка лі ся! Бія тла ніст ка Да р'я До мра ча ва 
ўпер шы ню ў сва ёй кар' е ры за ва я ва ла алім пій скі 
за ла ты ме даль. Доўгія га ды ўпар тых трэ ні ро вак, 
пе ра мож ных по клі чаў, не пры ем ных за ўваг 
кры ты ка наў, го нак, якія ад сто мы за вяр шала 
ле жа чы на сне зе... Яна муж на прай шла праз 
усё гэ та, каб учо ра, пад штуч ным со чын скім 
асвят лен нем, на заўж ды ўпі саць сваё проз ві шча 
ў алім пій скую гіс то рыю. Як ака за ла ся, спрынт, 
які Да ша за вяр шы ла на 9-м рад ку, быў толь кі 
за пеў кай. Са праўд ную фе е рыю До мра ча ва 
прытрымала на гон ку пе ра сле да ван ня. 
Яна лі та раль на не па кі ну ла шан цаў апанентам, 
зра бі ла адзін про мах і да лё ка ада рва ла ся 
ад сва ёй не пры мі ры май са пер ні цы з Нар ве гіі 
Ту ры Бер гер. Яе нель га бы ло спы ніць. 
У гэ ты дзень ёй на ка на ва на бы ло стаць пер шай.
З бліскучай пе ра мо гай, Да р'я!

ЗАЛАТАЯ ЗАЛАТАЯ 
НАША НАША 
ДАША!ДАША!

ЛІК УЗНАГАРОДАМ 
БЕЛАРУСКАЙ 
ЗБОРНАЙ АДКРЫТЫ
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